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رياضة

رياضة

هناك شبه إجماع
على أن أبيدال
فشل في منصب
المدير الرياضي
(أرشيف)

قضية

كأس ملك
إسبانيا

ختام فترة االنتقاالت الشتوية لكرة القدم الصينية عام  ،2016بلغت نفقات أندية الدرجة األولى في البالد ما يقارب  300مليون دوالر،
مع ّ ً
ّ
القدم وتخريج أجيال مواكبة
متفوقة بذلك على صافي نفقات أكبر األندية األوروبية .أرادت الصين من هذه الخطوة
تحسين قطاع كرة ّ
ُ
للكرة الحديثة لبناء منتخب قادر على حصد األلقاب ّ
كثرة االستثمارات وحسن التخطيط ،شكل الفساد العقبة الوحيدة
قاريًا وربما عالميًا .رغم
ّ
ّ
ّ
على المشروع الكروي ،وقد
الصرف العشوائي ،غير أن سببًا آخر أضر بحسابات القيمين ّ
أمام ُتحقيق أهداف الصين مع ما يترافق من أخطار ّ
ينهي ما تم إنجازه طيلة  4سنوات .كرة القدم متوقفة في الصين ،كحال أغلب الرياضات ،على خلفية تفشي «فيروس كورونا»

■ ريال مدريد x
ريال سوسيداد
20:00

ّ
مئات ّماليين الدوالرات تبخرت
«كورونا» يهدد التجربة الرياضية الصينية

■ أتلتيك بيلباو x
برشلونة
22:00

الكرة اإلسبانية

توتر كبير في كاتالونيا

ميسي وأبيدال يتبادالن اللكمات!
مشاكل كبيرة يعاني منها نــادي برشلونة االسباني حاليًا .النادي
يواجه الليلة ( 22:00بتوقيت بيروت) نــادي أتلتيك بلباو في ربع
نهائي الـكــأس وهــو فــي أســوأ حــاالتــه منذ سـنــوات .الـشــاب عثمان
ديمبيلي تعرض إلصابة جديدة ،ومــن المتوقع أن يغيب حتى
نهاية الموسم الحالي ،كما تراجعت نتائج النادي الكاتالوني وخسر
ال ـصــدارة ،فيما تستمر معضلة المهاجم الفرنسي اآلخــر أنطوان
غريزمان البعيد عن مستواه .فوضى عارمة في غرفة المالبس،
ثم جاءت الضربة القاضية أخيرًا ،من خالل كالم قائد الفريق ليونيل
ميسي الــذي صـ ّـوب من خالله على إدارة النادي والمدير الرياضي
إيريك أبيدال .برشلونة ليس بخير

وسائل اإلعالم «تصطاد» برشلونة
إسبانيا ،ومن بينها األكثر شهرة
صحف ّ
«ماركا» ،علقت على ما يحدث في برشلونة
قائلة« :البارسا يشتعل ...والقائد ينفجر».
وأضافت «برشلونة هو النادي الذي ال يثق
فيه أحد بأحد» .من جهتها ،نشرت صحيفة
«آس»ّ ،
املقربة من النادي امللكي ريال مدريد،
كلمة واحدة «برشلونة ...نادي الفوضى»
وأردفت «قلق حقيقي حول إمكانية رحيل
ميسي وخروجه في الصيف املقبل!» .ومن
بني األخبار التي تناقلتها صحف إسبانية
أخرى ،هي أن الجميع ُيجمع على ان إيريك
أبيدال قد فشل كمدير رياضي حتى اآلن،
وأنه بهذا التصريح قضى على نفسه.

حسن رمضان
فتح النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
«ال ـ ـحـ ــرب» ض ــد إدارة ال ـف ــري ــق ،حيث
نشر على حسابه في موقع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي «إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام» ص ـ ــورة
إلح ــدى مـقــاالت الصحيفة اإلسبانية
امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي الـ ـك ــات ــال ــون ــي،
«سـ ـب ــورت» ،تـتـضـ ّـمــن تـصــريــح املــديــر
الــريــاضــي إي ــرك أب ـيــدال ال ــذي قــال فيه
«هناك الكثير من الالعبني في الفريق
لم يتماشوا مع قرارات فالفيردي ،وقد
اف ـت ـقــدوا الـتـفــاهــم مــع املـ ــدرب الـســابــق
لبرشلونة» ،وأرفقها بعباراته الحادة
ال ـت ــي ي ـم ـكــن ذكـ ــر ب ـع ــض م ـن ـه ــا« :أن ــا
بصراحة ال أحب القيام بهذه األشياء،
لكنني أعتقد أن كــل شخص يجب أن
ً
ي ـكــون م ـس ــؤوال عــن عـمـلــه وق ــرارات ــه...
ّ
ال ــاعـ ـب ــون ي ـت ـحــم ـلــون م ـس ــؤول ـي ــة مــا
يحدث على أرض امللعب ،ونحن أول
من يدرك عندما ال نحقق نتائج جيدة.
ولـكــن اإلدارة الــريــاضـيــة يجب عليها
ك ــذل ــك أن تـتـحـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة أي ـضــا،
وقبل كل شيء ،تتحمل القرارات التي
ت ـت ـخ ــذه ــا ...وأخـ ـيـ ـرًا ،ع ـنــدمــا تـتـحــدث
عن الالعبني ،يجب أن تطرح األسماء
بالتفصيل ،وإال فإنك تهاجمنا جميعًا
بشكل غير دقيق أب ـدًا» .كــام قــوي من
م ـي ـســي ،ال ـ ــذي ل ــم ت ـع ـتــده الـجـمــاهـيــر
مهاجمًا على وسائل التواصل .وهذا
ال ـك ــام أك ــد امل ــؤك ــد ،أن ه ـن ــاك حــروبــا
باردة داخل البيت البرشلوني.
وللحديث عــن املــوضــوع يجب القيام
بـ ـع ــرض مل ـح ـط ــات أس ــاسـ ـي ــة عــاش ـهــا
ال ـ ـنـ ــادي أخ ـ ـي ـ ـرًا .ف ـم ـنــذ رح ـي ــل الـنـجــم

إنها المرة األولى التي
يهاجم فيها ميسي
اإلدارة بهذه الطريقة

اإلسـ ـب ــان ــي وأح ـ ــد أع ـ ـمـ ــدة بــرش ـلــونــة
الـتــاريـخـيــن ،تـشــافــي هـيــرنــانــديــز ،لم
يستطع ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي تحقيق
لقب دوري األبـطــال ،وهــو الــذي يمكن
وضـ ـع ــه ف ــي خ ــان ــة «املـ ـعـ ـي ــار األبـ ـ ــرز»
لـنـجــاح مــوســم فــريــق م ــن ع ــدم ــه .منذ
ذلــك الحني ،واألرجنتيني ليو ميسي
ي ـحــاول انـتـشــال فــريـقــه ووض ـعــه على
ّ
كـتـفـيــه ،إال أن الـثـقــل أك ـبــر مــن ميسي
ن ـف ـســه ربـ ـم ــا ،وهـ ـن ــا ت ـك ـمــن امل ـش ـك ـلــة.
ال يـمـكــن تـبــريــر م ــا قــالــه مـيـســي .ليو
أعلن ،وبصورة واضحة ،انغماسه في
هــذه الـ«معمعة» اإلداري ــة؛ فمشاركته
وتعليقه األخير على مواقع التواصل
ّ
االجتماعي ،أكدا أن األمر يعنيه كثيرًا،
ب ــل إن ال ـطــري ـقــة «ال ـ ـحـ ــادة» وتــوج ـيــه
الكلمات القاسية إليريك أبيدال نفسه،
يـعـطـيــان ف ـكــرة عــن أن مــا ي ـحــدث اآلن
أكـبــر بكثير مــن قضية إدارة فاشلة،
ومسؤولية العبني...

رحيل ميسي!
ال يـ ـب ــدو م ـي ـســي م ــرت ــاح ــا الـ ـي ــوم فــي
بــرشـلــونــة ،رغــم كــونــه صــاحــب الكلمة

العليا فــي الفريق حاليًا ،وه ــذا ليس
سـرًا .ميسي ُيشرك من يريد ،ويعطي
ّ
ويسير املباريات كما يريد
من يريد،
أي ـ ـضـ ــا .ك ـل ـم ـتــه دائ ـ ـمـ ــا م ـس ـم ــوع ــة فــي
بــرش ـلــونــة ،وه ــذا االم ــر ل ــن يـتـغـ ّـيــر ما
دام مــع ال ـنــادي .ولـكــن املـفــارقــة هــي أن
ّ
مـيـســي ،وم ـنــذ رح ـيــل ك ــل م ــن تشافي
وأن ـ ــدري ـ ــس إن ـي ـي ـس ـت ــا ،ي ـس ـي ـطــر عـلــى
ال ـفــريــق ،أي عـلــى الــاع ـبــن ،ولـكـنــه ال
يسيطر على إدارة النادي.
ك ــان ك ــام مـيـســي واض ـح ــا؛ هــو انتقد
زمـيـلــه ال ـســابــق إي ــري ــك أبـ ـي ــدال ،وعـ ّـبــر
م ــن دون م ــوارب ــة ع ــن ع ــدم رضـ ــاه عن
ّ
تسلم أبيدال منصب املدير الرياضي
فــي برشلونة .إنـهــا امل ــرة األول ــى التي
ّ
يعبر فيها ميسي بهذه الطريقة عن
انزعاجه من إدارة الفريق .املسألة لن
تتوقف هنا ،بل هي مرشحة للتطور
سـلـبــا ،ورب ـم ــا تـصــل ف ــي الـنـهــايــة الــى
رحيل ميسي عن ملعب كامب نو.
فــي الـســابــق ،وتـحــديـدًا فــي عــام ،2016
حـكــي الـكـثـيــر عــن ان ــزع ــاج مـيـســي من
اإلدارة وم ــن الـفــريــق وسـيــاسـتــه التي
اخـتـلـفــت كـثـيـرًا عـ ّـمــا كــانــت عـلـيــه قبل
س ـن ــوات ،لكنها بقيت حينها «حـبـرًا
ع ـلــى ورق» .الـ ـي ــوم األمـ ـ ــور اخـتـلـفــت،
فـمـيـســي نـفـســه م ــن ت ـح ــدث ،وهـ ــذا ما
يجعل األم ــور أكثر وضــوحــا لوسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام .الع ـ ــب ب ــرشـ ـل ــون ــة ال ـس ــا ّب ــق
فرنسيسكو خوسيه كاراسكو ،امللقب
ّ
تكلم بــدوره ّ
عما يحدث من
بـ«لوبو»،
«ب ـل ـب ـلــة» داخـ ــل الـقـلـعــة الـكــاتــالــونـيــة،
وقـ ــال« :ال أح ــب أن أقــول ـهــا ،ول ـكــن ،لم
أشـعــر يــومــا بــأن ليو ميسي سيخرج
من فريق حياته ،اليوم .ميسي أصبح
لديه قدم خارج كامب نو».
ف ــي  ،2017رح ــل ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار دا
سيلفا عن الفريق ،لتبدأ اإلدارة ،منذ
ذلك الحني ،بارتكاب األخطاء وباتخاذ
ال ـق ــرارات «املـمـيـتــة» .هــي تـعــاقــدت مع
عـثـمــان ديـمـبـيـلــي مـقــابــل  100مليون
ي ـ ـ ــورو ،وج ـل ـب ــت الـ ـب ــرازيـ ـل ــي فـيـلـيـبــي
كــوتـيـنـيــو م ـقــابــل  160م ـي ـلــون ي ــورو،
الصفقة األكـثــر غرابة
وأخ ـي ـرًا أبــرمــت
ّ
بني الثالث ،عندما وقعت مع غريزمان
مقابل  120مليون ي ــورو 380 .مليون
يورو خرجت من خزينة النادي ،على
ثالثة العبني يعانون من ثالث مشاكل
م ـخ ـت ـل ـف ــة .دي ـم ـب ـي ـل ــي كـ ـ ــان م ــوج ــودًا
فـ ــي غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات وعـ ـل ــى أسـ ـ ـ ّـرة
املـسـتـشـفـيــات أك ـثــر مــن أرض املـلـعــب،
كما أن كوتينيو رحل عن النادي على
سبيل اإلعارة ،أما غريزمان فلم تتوافر
له األجواء املناسبة ،فالالعب فقد ثقته
بنفسه منذ مجيئه إلى كاتالونيا.
ال ش ــك ف ــي أن م ــا يـ ـح ــدث الـ ـي ــوم هــو
اس ـت ـث ـن ــائ ــي ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،ولـ ـ ــم يـ ـك ــن لــه
مثيل منذ سـنــوات طويلة ،وتصريح
امل ـ ـ ــدرب ك ـي ـكــي س ـي ـت ـيــن ف ــي املــؤت ـمــر
ّ
ال ـص ـحــافــي ي ــوم أمـ ــس ،ي ــؤك ــد وج ــود
توتر كبير داخــل ال ـنــادي« :مــا يحدث
مــن مـشــاكــل فــي بــرشـلــونــة يـحــدث في
كل أندية العالم ،ال تـكـ ّـرروا أسئلتكم،
هـ ــذه مـشـكـلـتـكــم ول ـي ـســت مـشـكـلـتــي».
ب ــرش ـل ــون ــة ت ـح ــت امل ـج ـه ــر ،وس ـي ـكــون
فريسة «مميزة» لوسائل اإلعالم خالل
األيام القليلة املقبلة.
الـيــوم سيحكى الكثير ،كما أن أنظار
الـعــالــم سـتـكــون مـصـ ّـوبــة نـحــو ملعب
سان ماميس الخاص بأتلتيكو بلباو،
ال ـ ــذي ي ـح ـت ـضــن م ـ ـبـ ــاراة ربـ ــع نـهــائــي
ال ـك ــأس ملـتــابـعــة ك ــل صـغـيــرة وكـبـيــرة
في تصرفات ميسي ،وأعضاء الجهاز
الفني واإلداريني على ّ
حد سواء.
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حسين فحص
كـ ــانـ ــت كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـص ـي ـن ـي ــة لـعـبــة
ضعيفة قـبــل الـطـفــرة املــال ـيــة ،بسبب
ارتـ ـب ــاطـ ـه ــا ال ــوثـ ـي ــق ب ـث ـق ــاف ــة ال ـب ـلــد
واه ـت ـمــامــات ال ـس ـكــان .لـعــب الـجــانــب
ّ
أساسيًا بابتعاد
الثقافي حينها دورًا
ال ـص ـي ـن ـيــن ع ــن ري ــاض ــة كـ ــرة ال ـق ــدم،
ّ
وتوجههم نحو رياضات أخرى .عام
 ،2011كان هناك  7000العب فقط دون
الـثــامـنــة عـشــر مسجلني فــي االتـحــاد
الـصـيـنــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وه ــو رقـ ـ ٌـم قد
ّ
ّ
إيطالية،
يسجل في أكاديمية كروية
أو حي من أحياء ريو دي جانيرو في
ُ
البرازيل .لم تعتبر كرة القدم حينها
ً
ّ
مهنة تــؤمــن دخ ــا مــاديــا عــالـيــا رغــم
ارت ـ ـفـ ــاع األج ـ ـ ــور ف ــي ب ـع ــض األن ــدي ــة
الـصـيـنـ ّـيــة الـكـبـيــرة ،إذ ك ــان مـتـ ّ
ـوســط
ال ــدخ ــل ف ــي أغ ـلــب األن ــدي ــة الـصـغـيــرة
ً
ّ
يوجهون
قليال ج ـدًا ،مــا جعل اآلب ــاء
أبناءهم للتعليم األكاديمي العالي،
ح ـيــث ه ـن ــاك ن ـس ـبــة أك ـب ــر لـنـجــاحـهــم
في املستقبل .عــدم شعبية كــرة القدم
ّ
هناك كانت بسبب االتحاد الصيني
ّ
أي ـ ـضـ ــا ،الـ ـ ـ ــذي رأى أن ال ـ ـفـ ــرص فــي
تـشــريــف ال ـبــاد ريــاضـيــا تـكــاد تكون
مـ ّعــدومــة مــن بــوابــة ك ــرة ال ـقــدم ،لذلك
فــض ـلــت ال ـح ـكــومــة ت ـقــديــم تسهيالت
ودع ـ ـ ــم ال ــري ــاضـ ـي ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
ال ــري ــاضــات ال ـف ـ ّ
ـرديــة األومل ـب ـ ّـي ــة ،الـتــي
تمتلك نسبًا أكبر لتحقيق امليداليات.
بعدها ،أراد ّ
القيمون على الرياضة
الصينية تـحـســن ق ـطــاع ك ــرة ال ـقــدم،
ّ
غير أن السياسات العشوائية التي
ّ
ّ
اتخذها االتـحــاد حالت دون حصول
ذل ـ ــك .ع ــان ــت ت ـلــك ال ـج ـه ــات م ــن قصر
ّ
الـنـظــر ،مــا دفعها إلــى ات ـخــاذ ق ــرارات
«غير ّ
فعالة» لتطوير أداء كرة القدم،
ّ
كاالستعانة بمدربني أصحاب أسماء
كـبـيــرة فــي عــالــم املـسـتــديــرة ملساعدة
ّ
القارية ،مقابل
املنتخب في البطوالت
ّ
خيالية لهؤالء .رغم ذلك،
دفع رواتب
فشل بلد املليار نسمة في تقديم فرق

قضى المئات ّ
جراء الفيروس حتى اآلن (أ ف ب)

كــرة قــدم قوية ،أو منتخب قــادر على
املنافسة ّ
قاريًا على أقل تقدير.

إصالحات كبيرة

ّ
ات ـخ ــذت ال ـصــن بـعــد ذل ــك تــداب ـيــر أكثر
ّ
ّ
ف ــاع ـل ـي ــة ،إثـ ــر ت ــول ــي ل ـج ـنــة م ـكــل ـفــة مــن
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ش ـ ــي ج ـ ــن ب ـي ـنــغ
اإلشــراف على اإلصالحات االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم الـصـيـنـيــة
مطلع العقد املــاضــي .بعد إدراكـهــا
مــع
ّ
مدى تدني األداء املحلي في كرة القدم،
ّ
طالبت اللجنة بــاتـخــاذ تدابير حازمة
ل ـعــاج امل ـســألــة ب ـهــدف ن ـهــوض الـصــن
ك ــروي ــا مل ـقــارعــة بـقـيــة دول ال ـع ــال ــم ،مع
التشديد على وجــوب إدخــال كرة القدم
إلـ ــى املـ ـ ـ ــدارس ب ـش ـكــل إلـ ــزامـ ــي .ش ـهــدت
األن ــدي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة إثـ ــر ذلـ ــك ث ـ ــورة فــي

مـ ـج ــال ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وق ـ ــد زاد مـ ــن ذل ــك
البذخ الكبير للنهوض كرويًا .بدأ األمر
بتهافت الشركات الصينية لالستثمار
فـ ــي امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي ،فـ ـق ــام ــت ش ــرك ــة
 CMCالصينية بـشــراء  %13مــن نــادي
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي ،فــي حني

كان من المقرر انطالق
الدوري في  22فبراير/
شباط المقبل

حصل رجل األعمال وانغ جيانلني على
نـسـبــة  %20مــن ن ــادي أتـلـتـيـكــو مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي .بـعــد االس ـت ـث ـمــار بــاألنــديــة،
ارتـ ـ ـ ــأت الـ ـص ــن ضـ ـ ـ ــرورة إن ـ ـعـ ــاش ك ــرة
ّ
املحلية عبر استقدام الكثير من
الـقــدم
ّ
املــواهــب العاملية مقابل مبالغ خيالية،
فـكــان لها مــا أرادت .رغــم انعكاس هذه
الـ ـخـ ـط ــوة س ـل ـب ــا عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــدل األجـ ـ ــور
وت ــأث ـي ــره ــا امل ـب ــاش ــر ف ــي إعـ ـ ــادة هيكلة
العجلة االقـتـصــاديــة ،أعـطــى الـبــذخ في
استقدام الالعبني واملـ ّ
ـدربــن من الطراز
األول ،مــؤشـرًا جيدًا لتطوير كــرة القدم
ال ـص ـي ـن ـيــة ،وأخ ـ ــذ هـ ــذا األم ـ ــر يـنـعـكــس
إيجابًا على الالعبني الصينيني.

تأجيل طويل األمد
أصبح الــدوري الصيني لكرة القدم في

غـضــون س ـنــوات قليلة وجـهــة معتمدة
للعديد مــن املــواهــب الـشــابــة ،والنجوم
امل ـق ـب ـلــة ع ـلــى االعـ ـ ـت ـ ــزال ،م ــا س ــاه ــم فــي
ارتـ ـ ـف ـ ــاع أسـ ـه ــم ه ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ــدوري ل ـي ـق ــارع
دوري ــات أخــرى مثل ال ــدوري األميركي،
البرازيلي أو حتى الفرنسي .رغم ّ
تحسن
ه ـ ــذه ال ــري ــاض ــة ف ــي زم ـ ــن قـ ـي ــاس ــي ،قــد
ّ
مجددًا إثر
تتراجع كرة القدم الصينية
ّ
تفشي فيروس كــورونــا في الـبــاد .فقد
ّقرر االتحاد الصيني لكرة القدم تجميد
نشاط كرة القدم ،معلنًا في بيان رسمي
ت ــأج ـي ــل مـ ـب ــاري ــات الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـص ـي ـنــي
ّ
مسمى.
بمختلف درجاته إلى أجل غير
ّ
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان ال ـص ــادر ع ــن االت ـح ــاد
أن ــه سـيـتــم تـحــديــد مــواعـيــد املـنــاسـبــات
الرسمية في وقــت الحــق ،مع األخــذ في
ّ
االعتبار كل التدابير األمنية والصحية.
وكــان من املـقـ ّـرر انطالق ال ــدوري في 22
فـبــرايــر/شـبــاط املـقـبــل ،عـلــى أن ينتهى
في  31أكتوبر/تشرين األول لعام ،2020
ُ
كما كان من ّ
املقرر أن تلعب مباراة كأس
َ
ال ـســوبــر الـصـيـنــي ب ــن ب ـطــلــي الـ ــدوري
(غوانزو) والكأس (شانغهاي) يوم 15
ـدر
ف ـبــرايــر/ش ـبــاط امل ـق ـبــل ،قـبــل أن يـصـ ً
قرار التأجيل ألجل غير مسمى .إضافة
ّ
إلى ذلــك ،قـ ّـرر االتحاد اآلسيوي تأجيل
م ـبــاريــات األن ــدي ــة الـصـيـنـيــة فــي دوري
أبطال آسيا وإلغاء مسابقة املالكمة في
ّ
الصني املؤهلة لــدورة األلعاب األوملبية
ونقلها إلى األردن.
ت ـس ـبــب فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ب ــوف ــاة 500
ش ـخــص ع ـلــى األقـ ــل ح ـتــى اآلن (م ـســاء
األربـعــاء) في الصني ،إلــى جانب تأكيد
إصابة حوالى  25000حالة بشكل عام
فــي ال ـبــاد حـســب املــؤسـســات الصحية
الـصـيـنـيــة ،م ــا جـ ّـمــد ك ــرة ال ـق ــدم تـفــاديــا
لتفاقم املرض .إلى جانب كرة القدم ،تم
تأجيل نشاطات العديد من الرياضات
ف ــي ال ـصــن أو إقــام ـت ـهــا خـ ــارج ال ـبــاد،
م ـن ـه ــا كـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة ،وال ـ ـفـ ــورمـ ــوال وان
واملــاكـمــة ،بانتظار األي ــام املقبلة التي
ستعطي صورة أوضح عن عودة عجلة
الرياضة في البالد.

حول العالم
ّ
للعب أكدت وجود إصابة على مستوى األضالع ،من
دون تحديد املدة التي سيغيب فيها.

بريشيا يقيل كوريني

مشاركة نيمار ّ
مهددة

أم ــل االمل ــان ــي ت ــوم ــاس ت ــوخ ــل ،مـ ــدرب ب ــاري ــس ســان
جـيــرمــان ،مـشــاركــة نجمه الـبــرازيـلــي نـيـمــار املـصــاب
بأضالعه ،يوم االحد ،خالل مواجهة ليون في املرحلة
ال ــ 24من الــدوري الفرنسي لكرة القدم .وعلق توخل،
بعد فــوز فريقه على نــانــت ( )1-2فــي ال ــدوري ،على
ً
إصابة نيمار قائال «األمر ليس خطيرًا ،آمل أن يلعب
االحد ،ألنه يمر في فترة رائعة» .وتابع توخل «لم أكن
متفاجئًا بإصابته ،ألني رأيت خالل املباراة مدى أمله.
أعــرف تمامًا أنــه يريد خــوض كــل املـبــاريــات فــي هذه
املرحلة الحاسمة ،لكن االمر ليس مؤكدًا» .وقال الفريق
الـبــاريـســي فــي بـيــان لــه إن الـفـحــوصــات الـتــي أجريت

أقال بريشيا مدربه أوجينيو كوريني للمرة الثانية هذا
املــوســم ،بسبب ســوء النتائج .وكــان املــدرب البالغ ّ49
عامًا أقيل في  3تشرين الثاني/نوفمبر املاضي ،وحل
ً
بدال منه فابيو غروسو ،ثم أعيد استقدامه بعد شهر
إثر خالف بني غروسو واملهاجم النجم ماريو بالوتيلي.
لكن منذ عودة كوريني ،فاز بريشيا في مباراتني فقط
أمام سبال وليتشي املتواضعني ،حاصدًا نقطتني فقط
في آخر ست مباريات .ويحتل الفريق الصاعد وصافة

القاع في ترتيب «سيري أ» بفارق االهداف عن سبال.
وتــولــى كــوري ـنــي ،ال ــذي حـمــل ألـ ــوان بــريـشـيــا كــاعــب،
تدريب الفريق للمرة االولى في ايلول/سبتمبر ،2018
وقـ ــاده ال ــى الـصـعــود ه ــذا املــوســم بـعــد تـتــويـجــه بلقب
«سـيــري ب» .وأش ــارت تقارير إلــى أن مــدرب باليرمو
وكالياري السابق االوروغوياني دييغو لوبيز سيتولى
اإلش ـ ـ ــراف ع ـلــى ال ـف ــري ــق ف ــي ال ـ ـ ــدوري ف ــي مــواجـهـتــي
أودينيزي ويوفنتوس حامل اللقب ،في املواسم الثمانية
االخيرة.

قلق حول مصير أولمبياد طوكيو

أعلن رئيس اللجنة املنظمة ألوملـبـيــاد طوكيو ،2020
توشيرو موتو ،أن انتشار فيروس كورونا املستجد
ّ
واملتنامي في الصني يمثل «قلقًا كبيرًا» ،قبل أشهر
على انطالق االلـعــاب االوملبية والباراملبية في اليابان
ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل .وقـ ــال م ــوت ــو ،خ ــال اج ـت ـمــاع للجنة
الباراملبية الدولية« ،نحن قلقون للغاية حيال إمكانية
أن يخفف انتشار الوباء من االهتمام والحماسة تجاه
االلعاب (االوملبية)» .وتابع «آمل أن يتم القضاء عليه في
أســرع وقــت ممكن .نزعم التعاون مع اللجنة االوملبية
الدولية ،واللجنة الباراملبية الدولية ،والحكومة ومدينة

طوكيو ،ملواجهة هذه املعضلة».
وبعد أن ُوضعت مقاطعة هوباي في الحجر الصحي،
ّ
في وســط الصني ،وفيها مدينة ووهــان مركز تفشي
الــوبــاء ،فــرض عــدد كبير مــن امل ــدن فــي غــرب الصني،
ومنها العاصمة االقتصادية هانغجو ،حظر التجوال
على السكان.
وكان رئيس الــوزراء الياباني شينزو آبي ّ
تعهد بأن
وباء فيروس كورونا املستجد لن يكون له أي تأثير
على مجريات دورة األلـعــاب األوملـبـيــة أو الباراملبية،
وال ـت ــزم بــالـعـمــل م ــع ال ـه ـي ـئــات ال ــدول ـي ــة ،ع ـلــى رأس ـهــا
مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة ،ل ـل ـحــرص ع ـلــى أال تـتــأثــر
األلعاب بهذا الوباء.

